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Kur laikysime duomenis?

Duomen˜ kiekis nuolat auga.
Vis ∞vairesnio tipo informacija
skaitmenizuojama, apdorojama ir
kaupiama. Daug veiklos r‰i˜
perkeliama ∞ internetà, netrukus
prasidòs skaitmeninòs televizijos
era, tad nesunku nuspòti, kad
duomen˜ saugojimo klausimai
ateityje bus itin aktuals.
Ømonòs gali keliais bdais priÏiròti savo
duomenis. Jos gali juos kaupti ir saugoti
arba paãios, arba nuomotis „vietà“ duomen˜
centruose – specialiai ∞rengtose patalpose,
kurios pritaikytos ir sklandÏiam ∞rangos
darbui, ir joje laikom˜ duomen˜
pasiekiamumui bei saugumui uÏtikrinti.
Praktika rodo, kad duomen˜ centrai dòl savo
teikiam˜ prana‰um˜ tampa vis reikalingesni
stambioms ∞monòms, kurios disponuoja
dideliu svarbios informacijos kiekiu.

■ Efektyviau ir saugiau
„Yra dvi pagrindinòs prieÏastys, kodòl
verslininkai duomen˜ kaupimà ir saugojimà
perkelia ∞ i‰orinius specializuotus duomen˜
centrus. Vis˜ pirma, taip atsikratoma gausybòs
rpesãi˜, kurie slegia informacijà kaupiant
∞monòs viduje. Antra, taip uÏtikrinamas didesnis
duomen˜ saugumas“, - teigia elektronini˜
inÏinerini˜ sprendim˜ bendrovòs „Fima“
Automatizavimo ir duomen˜ perdavimo
sprendim˜ departamento direktorius Valdas
Vrubliauskas.
Pasak specialisto, ∞monò gali duomenimis
rpintis ir pati. Taãiau tinkamai tà daryti –
brangu.

sistemà, dubliuoti tam tikras inÏinerines
sistemas, uÏtikrinti nenutrkstamà elektros
tiekimà, spartaus ir patikimo duomen˜
perdavimo sprendimus. Galiausiai, visà ‰ià
technikà, jos prieÏirà, duomen˜
administravimà turi kaÏkas vykdyti. Todòl reikia
papildomai samdyti kompiuteri˜ specialistà.
„Daugelis ∞moni˜ pastebi, kad pigiau ir
efektyviau naudotis duomen˜ centro
paslaugomis, kadangi jie turi tinkamai ∞rengtas
patalpas, visà reikiamà technikà, kvalifikuotus
specialistus. Todòl ∞monòs, pasirinkusios
informacijà kaupti duomen˜ centre, gali bti
ramios dòl jos prieÏiros, saugumo ir
pasiekiamumo“, - sakò V. Vrubliauskas.

„Serverinòje turi bti sudaroma technikos
darbui pritaikyta mikroaplinka: nuolat
vòdinamas oras, palaikoma reikiama
temperatra, drògmò. Patalpos turi apsaugoti
duomenis ir nuo i‰orini˜ pavoj˜ – Ïaib˜, gaisro,
vandens“, - pasakoja V. Vrubliauskas.

■ Geografi‰kai nutol´

Be to, siekiant uÏtikrinti duomen˜ saugumà ir
pasiekiamumà, btina ∞rengti patalp˜ apsaugos

Pagal europinius reikalavimus tam tikros
finansinòs ∞staigos privalo saugoti duomen˜
kopijas ne artimesniu nei 10 km atstumu nuo
savo bstinòs. DaÏniausiai priemiesãiuose
statomi duomen˜ centrai padeda tenkinti tokius
reikalavimus.

Dabar Js jau Ïinote, kad...
Modernizuodama Kauno oro uosto meteorologini˜ sàlyg˜ stebòjimo sistemà „Fima“ ∞rengs 360 km spinduliu Ïaibus
fiksuojant∞ jutikl∞. Jo apròpiamas plotas ‰e‰is kartus didesnis nei Lietuva, tad oro uosto darbuotojai galòs Ïinoti, ar
Ïaibuoja Rygoje, Minske, Kaliningrade, netgi Gdanske bei Var‰uvoje.

Duomen˜ centr˜ valdytoj˜ teigimu, poreikis
informacijos saugojimo paslaugoms sparãiai
auga ir ateityje didòs. Tà lemia ne tik atidesnis
∞moni˜ rpinimasis savo duomenimis, bet ir
tam tikri saugumo standartai.

Serverio laikymas kilometrais skaiãiuojamu

Duomen˜ centruose uÏtikrinamos
specialios sàlygos ∞rangos darbui

atstumu nuo ∞monòs bstinòs jau neapsunkina
darbo tinkl˜ administratoriams bei darbuotojams, mat duomen˜ perdavimo sparta prilygsta
vidinio tinklo ry‰io kokybei ir leidÏia duomenis
perduoti iki 10 gigabit˜ per sekund´ greiãiu.

■ Rinka auga
Augantys rinkos poreikiai paskatino duomen˜
centr˜ paslaugas teikianãias ∞monòs plòsti ‰ià
veiklos srit∞, tad toki˜ ∞staig˜ Lietuvoje daugòja.
Jau tris j˜ turi „Lietuvos energija“, vienà –
„MicroLink Lietuva“, kitais metais ketinanti dar
prasiplòsti.
Antràj∞ duomen˜ centrà „Fima“ neseniai baigò
statyti telekomunikacij˜ bendrovòs „TEO LT“
antrinei ∞monei „Baltic Data Center“ (BDC).
Spalio mònes∞ atvòr´s duris jis tapo didÏiausiu
Lietuvoje ir vienu didÏiausi˜ visame Pabaltijyje
– jo plotas siekia 600 kv. metr˜.
„·is duomen˜ centras tuo paãiu yra ir vienas
moderniausi˜. BDC siekò maksimalaus
patikimumo ir kaupiam˜ duomen˜ apsaugos,
todòl didÏioji dalis inÏinerini˜ sistem˜ yra
dubliuotos“, - teigia V. Vrubliauskas.
·iuo metu duomen˜ centr˜ paslaugomis
daugiausia naudojasi stambios ∞monòs – bankai,
telekomunikacij˜, prekybos, gamybos ir kitos.
Prognozuojama, kad ateityje didesn∞ poreik∞
pajus vidutinio dydÏio bendrovòs.

VISUOMENñ

·ventòms
artòjant...

·i˜ met˜ gruodÏio pabaigoje duris atvers
Druskinink˜ vandens parkas.
Be abejonòs, tai vienas ∞spdingiausi˜
‰iemet baigiam˜ statyti objekt˜. Kurorto
gyventojus bei sveãius jis turòt˜
nustebinti savo prabanga, modernumu
bei patogumais lankytojams.

Jau netrukus daugelio Lietuvos miest˜
aik‰tòse suÏibs Kalòdinòs eglutòs.
Jos paskelbs Ïiemos ‰ventòms skirt˜
rengini˜ maratono, kuris t´sis iki pat
Trij˜ karali˜, pradÏià.

■ Taps traukos centru
Rekonstruotame buvusiame 200 voni˜
mineralinio vandens gydykl˜ pastate baigiama
∞rengti 20 pirãi˜, ∞vairi˜ basein˜, 6 nusileidimo
kalneliai, kuri˜ ilgis daugiau kaip 600 metr˜.
Komplekse nemaÏai patalp˜, skirt˜ maitinimui,
boulingui, masaÏui bei kitoms paslaugoms ir
pramogoms.

Viename nusileidimo tak˜ “Fima” ∞rengò skaitmenin´ fotokamerà

Druskinink˜ vandens parke
atsiskaitysime „laikrodÏiais”
Vieno didÏiausi˜ Europoje – 21 tkst. kvadratini˜
metr˜ ploto – Druskinink˜ vandens parko
statyboms i‰ viso bus i‰leista apie 120 mln. lit˜.
Vienu metu jis galòs priimti 1500 Ïmoni˜.

atkeliaus Ïmoni˜ ne tik i‰ Lietuvos, bet ir i‰
kaimynini˜ valstybi˜ – Lenkijos, Kaliningrado
srities, Baltarusijos, Latvijos“, - sakò parko
direktorò Aldona Viãiulienò.

„Tikimòs, kad ∞ Druskinink˜ vandens parkà

■ Moderni laiko apskaitos sistema
Didelis dòmesys vandens parko veikloje bus
skiriamas lankytoj˜ patogumui. âia diegiama
didÏiausia ir paÏangiausia Lietuvoje laiko
apskaitos sistema. Ji leis paslaugomis naudotis
ir uÏ jas atsiskaityti naudojant laikrodÏius
primenanãias apyrankes.
„Vandens pramog˜ parko lankytojams bus
duodami elektroniniai „bilietai-laikrodÏiai“,
kurie leis patekti ∞ pramog˜ komplekso vid˜,
i‰sirinkti ir uÏrakinti daikt˜ saugojimo spintel´,
atsiskaityti baruose, sumokòti uÏ pirt∞, masaÏà
bei kitas paslaugas“, - pasakojo sistemà
diegianãios elektronini˜ inÏinerini˜ sprendim˜
bendrovòs „Fima“ projekt˜ vadovas Tomas
Girdzeviãius.

Daug investuojama ir ∞ vandens parko
interjero detales

Kiekviename laikrodyje yra nustatytas kredito

limitas, taãiau lankytojai, kurie turòs ketinim˜
j∞ vir‰yti, galòs pasipildyti savo sàskaità
pageidaujama pinig˜ suma.
Laiko apskaitos sistema bus ne tik patogi
lankytojams, bet taip pat padòs organizuoti
Ïmoni˜ srautà vandens parke. Darbuotojai
galòs sekti ir analizuoti, kur ir kaip ilgai uÏtrunka
lankytojai, kiek pinig˜ jie i‰leidÏia. Tai leis geriau
planuoti ir aptarnauti parko sveãi˜ srautus,
pritaikyti nuolaidas ir i‰vengti per didelio
Ïmoni˜ antpldÏio vienu metu.

Vilniuje vyksianãi˜ Kalòdini˜ rengini˜
organizatoriai miestieãiams Ïada daug
linksmybi˜ ir ∞domi˜ pramog˜.
Kartu su ‰ventòs rengòjais ‰iemet
bendradarbiauti nusprendò ir
bendrovò „Fima”.
„Mums tenka ∞gyvendinti ∞vairi˜
sprendim˜, kurie leidÏia miestieãiams
gyventi saugiau ir patogiau.
Nusprendòme, kad ‰v. Kalòdos – tai
geriausias laikas mums prisidòti dar
ir prie to, kada jie gyvent˜ linksmiau
ir draugi‰kiau”, - sakò „Fima”
generalinis direktorius G. Jukneviãius.

Pana‰i laiko apskaitos sistema jau veikia
viename Vilniaus sporto klub˜. Taãiau „Fimos“
specialisto teigimu, Druskininkuose ‰i sistema
yra modernesnò, patogesnò, saugesnò ir net
3 kartus didesnò.

■ Ne∞prastos pramogos
Pasak T. Girdzeviãiaus, parko lankytoj˜ laukia
ir vandens parkuose dar ne itin paplit´ ∞doms
sprendimai. Bendrovòs specialistai ‰eimyninio
nusileidimo take ∞rengò didelòs rai‰kos
skaitmenin´ fotokamerà, kuri fotografuos i‰
vir‰aus link baseino besileidÏianãius
pramogautojus. Jie vòliau galòs perÏiròti ir
∞sigyti labiausiai patikusià nuotraukà.
Be to, viename i‰ basein˜ jau ∞rengtas
povandeninis garsiakalbis. Jo skleidÏiama
muzika bus girdima tik tiems, kurie bus panir´
∞ vanden∞.

Vilniuje Kalòd˜ eglò bus ∞Ïiebta
gruodÏio 2-àjà
Sprendim˜ e-ra

VERSLAS IR VALSTYBñ

Vie‰˜j˜ pirkim˜ ∞statymo skyles
reikia lopyti sutartimis
Lietuvoje ‰iuo metu vystoma daugybò stambi˜ ir sudòting˜ projekt˜, kuriems
daÏniausiai skelbiami vie‰˜j˜ pirkim˜ konkursai. Taãiau ∞statymo spragos ir
perkanãi˜j˜ organizacij˜ neatidumas apibròÏiant konkurso reikalavimus gali pakenkti
projekt˜ rezultat˜ kokybei.

uÏsakovas, kuris laimòtojo pasilymà ∞vertino
atsiÏvelgdamas ir ∞ subrangov˜ kvalifikacijà bei
pajògumus, o vòliau dòl generalinio rangovo
savanaudi‰k˜ veiksm˜ gauna prastà projekto
∞gyvendinimo kokyb´.

Konkursus laimòj´ generaliniai projekt˜
rangovai vykdydami projektà neretai pasitelkia
gudravimo priemones, padedanãias jiems
uÏsakovo sàskaita daugiau uÏdirbti.

„Deklaruojam˜ treãi˜j˜ ‰ali˜ keitimas yra
akivaizdi apgavystò ir turòt˜ bti laikomas
konkurso ir sutarties sàlyg˜ paÏeidimu“, ∞sitikin´s „Fimos“ vadovas.

„PiktnaudÏiavim˜ ‰aknys slypi galimybòje
dalyvauti konkursuose “pasiskolinant”
trkstam˜ kompetencij˜ i‰ kit˜ ∞moni˜ sutarãi˜
pagrindu. Tokia galimybò neginãijamai
reikalinga, taãiau btina ai‰kiau apibròÏti jos
ribas ir apsaugoti nuo kenksming˜
manipuliacij˜“, - teigò bendrovòs „Fima"
generalinis direktorius Gintaras Jukneviãius.

su perkanãiàja organizacija.
Taãiau, pasak G. Jukneviãiaus, daÏnai pasitaiko,
jog konkurso dalyviai sàmoningai siekia
pasinaudoti pajògi˜ subrangov˜ kompetencija
tik tam, kad laimòt˜ konkursà.

■ Taupo uÏsakov˜ sàskaita

„Østatymas ne∞pareigoja konkurso laimòtojo
∞gyvendinti projektà kartu su parai‰koje
nurodytais subrangovais. Tokia padòtimi
generaliniai rangovai neretai pasinaudoja savo
pelno marÏai didinti – kvalifikuotus subrangovus
jie pakeiãia pigesniais ir neturinãiais reikiamos
kompetencijos ar i‰tekli˜“, - pasakojo
G. Jukneviãius.

Jeigu generalinis rangovas pasitelkia reikiamas
kompetencijas i‰ ‰alies ir dar pateikia geriausià
kainà, jo pasilymas pripaÏ∞stamas laimòjusiu
ir pasira‰oma projekto ∞gyvendinimo sutartis

Jo teigimu, tai leidÏia manyti, jog kai kurie
konkurs˜ dalyviai jau i‰ anksto numato, su
kokiais subrangovais dalyvaus konkurse, o su
kokiais realiai dirbs. Dòl to labiausiai nukenãia

„Auksinò“ partnerystò
Pasaulinò komunikacijos sistem˜, taikom˜j˜
program˜ ir telefonijos paslaug˜ lyderò
„Avaya” suteikò auksinio partnerio statusà
bendrovei ”Fima”. Ji tapo pirmàja tok∞ statusà
∞gijusi bendrovò Baltijos ‰alyse.
Nuo ‰iol bendrovò galòs diegti ir labai
specifinius, sudòtingus “Avaya” sprendimus
- kompiuterinòs telefoninòs integracijos su
duomen˜ bazòmis bei numerio mobilumo
srityse.

„Fima“ Lietuvoje jau yra ∞diegus daugiau nei
1000 sudòting˜ „Avaya“ telekomunikacini˜
sprendim˜ stambiam verslui ir
infrastruktriniams objektams. Vieni
sudòtingiausi˜ j˜ ∞gyvendinti didÏiausiuose
Lietuvoje kontakt˜ centruose „Transcom
WorldWide Vilnius“ ir „Lintel“, taip pat
„Lietuvos geleÏinkeliuose“, LR Vidaus reikal˜
ministerijoje, Ignalinos AE, „Phillip Morris“,
„Masterfoods“ bei kitose organizacijose.

■ Apsisaugoti ∞manoma
Nors ∞statymas nuo toki˜ laimòtoj˜ pinkli˜
neapsaugo, jis nedraudÏia perkanãiosioms
organizacijoms paãioms ∞vesti tam tikrus
„saugiklius“.
„Kol Vie‰˜j˜ pirkim˜ ∞statyme nòra reikalavim˜
parai‰kos teikòjui ∞gyvendinti projektà kartu
su tomis treãiosiomis ‰alimis, kuri˜ pagalba
buvo patenkinti kvalifikaciniai ir techniniai
konkurs˜ reikalavimai, ‰ià spragà geriausiai
gali uÏpildyti pati perkanãioji organizacija. Ji
turòt˜ tok∞ reikalavimà ∞traukti ∞ konkurso
sàlygas ir, svarbiausia, ∞ sutart∞ su laimòjusia
∞mone“, - ∞sitikin´s Gintaras Jukneviãius.
Pasak jo, tai yra kol kas vienintelis bdas
uÏtikrinti, kad projekto ∞gyvendinimo kokybò
atitikt˜ i‰keltus reikalavimus. Praktika gi rodo,
kad toks punktas daÏniausiai praleidÏiamas, o
rangovas beveik visada pasinaudoja galimybe
sumaÏinant kokyb´ gauti daugiau pelno.
Minòt˜ reikalavim˜ ∞traukimas bt˜ naudingas
ne tik perkanãiosioms organizacijoms, bet ir
apsaugot˜ subrangovus. Jiems dabar daÏnai
tenka investuoti savo laikà bei Ïmogi‰kuosius
i‰teklius ∞ projekto rengimà, taãiau vòliau j˜
paslaug˜ generaliniai rangovai arba atsisako,
arba smarkiai „apkarpo“ skiriamà biudÏetà,
siekdami didesn´ pelno dal∞ ∞sidòti ∞ savo ki‰en´.

G. Jukneviãius: projekt˜ uÏsakovai gali
apsisaugoti nuo manipuliacij˜
Sprendim˜ e-ra

Komplimentas

SVETUR

Vaizdo sien˜ statymo banga pasiekò ir Lietuvà
Pasaulyje populiaròjanti vaizdo sien˜ technologija ∞gauna pagreit∞ ir Lietuvoje.
Vis daugiau ∞moni˜, kurioms btina patikimai ir uÏtikrinant kokyb´ atvaizduoti
didel∞ informacijos kiek∞, atsisako i‰ daugybòs monitori˜ sudaryt˜ vientis˜ ekran˜
ar projektori˜ ir pereina prie auk‰tesnio lygio atvaizdavimo sprendim˜.

■ Vaizdo sienos technologija
Vaizdo sienos technologija unikali
tuo, kad yra sudaroma i‰ vienas
‰alia kito montuojam˜ DLP (angl.
Digital Light Processing)
technologijos vaizdo kub˜, kuriuose
grafinò informacija projektuojama
i‰ uÏnugario. Jungiam˜ kub˜
skaiãiui apribojim˜ nòra, tad vaizdo
sienos dydis priklauso tik nuo
vartotojo poreiki˜ ir galimybi˜.

DidÏiausià sienà kol kas turi „Vilniaus energija“.
Jos ekranas sudarytas i‰ 8 „Barco" kub˜, kuri˜
sudaromas vaizduojamas plotas siekia 6,4 kv.
metro. Kiek maÏesnes ar senesnòs kartos
vaizdo sienas turi „Lietuvos energija“, IAE,
„Ryt˜ skirstomieji tinklai“,
„Lietuvos dujos“.

■ Pasiekia naujas sritis
„Kadangi vienoje vaizdo sienoje
galima rodyti daugyb´ atskir˜
vaizd˜, ‰ios technologijos paklausa
plinta ir kituose sektoriuose –
apsaugos stebòjim˜, transporto
eismo prieÏiros, kabelini˜ televizij˜
valdymo centruose, televizij˜
studijose“, - sakò „Fimos“
Sprendim˜ departamento
direktorius Martynas Pargaliauskas.

Suformuotame ekrane
programinòs ∞rangos pagalba
galima atvaizduoti ir valdyti ne tik
vientisà vaizdà, bet ir neribotà
atskir˜ paveikslòli˜ kiek∞.

2007 met˜ pradÏioje „Fimos“
specialistai sumontuos 4,8 kv. metr˜
ploto vaizdo sienà dispeãerinòje,
kurioje bus stebimas eismas
Pana‰ias funkcijas gali atlikti ir
Naftos tiekimo kompanijos „Saudi Aramco” patalpose sukonstruota Vilniaus gatvòse. I‰ 8 kub˜
atitinkamai sustatyti bei sujungti
rekordinio 210 kv. metr˜ dydÏio vaizdo siena
sudarytas ekranas bus ∞rengtas ir
LCD monitoriai, taãiau jie turi 1 - 2
naujajame Vilniaus oro uosto terminale.
kuri˜ vienai perdegus automati‰kai ∞sijungia
cm ploãio ròmelius, kurie suardo vaizdo
vientisumà. Tuo tarpu atstumas tarp vaizdo
kub˜ gali bti net maÏesnis nei 1 mm ir yra
prakti‰kai nepastebimas.

atsarginò.

Vaizdo sienos yra kur kas prana‰esnòs ir uÏ
projektorius, kuri˜ lempos yra linkusios perkaisti
ir negarantuoja vaizdo ry‰kumo esant geram
patalpos ap‰vietimui. Tuo tarpu pripaÏint˜
gamintoj˜, toki˜ kaip belg˜ kompanijos „Barco“,
vaizdo sienos technologijoje integruojama
ry‰kumo reguliavimo sistema automati‰kai
suderina vaizdo ry‰kumà, o nepertraukiamà
sistemos darbà garantuoja kiekviename
projekciniame kube sumontuotos dvi lempos,

Elektronini˜ inÏinerini˜ sprendim˜ bendrovòs
„Fima“ specialistai paÏymi, kad vaizdo sienos
yra orientuotos ∞ tas ∞mones, kurioms reikia
atvaizduoti ir nuolat stebòti itin didelius
grafi‰kai pateikiamos informacijos kiekius,
fiksuoti ∞vairius parametrus, greitai identifikuoti
j˜ nukrypimus. Tai daugiausia – energetikos
pramonòs, telekomunikacij˜ bendrovòs.

UÎSIPRENUMERUOKITE

■ Skirtos didelòms ∞monòms

Lietuvoje vienos pirm˜j˜ tokius sprendimus
∞sidiegò btent energetikos bendrovòs.

Visgi, nors lietuviai jau diegiasi ‰iuos modernius
atvaizdavimo sprendimus, pasaulini˜ rekord˜
jie kol kas dar „nemu‰a“. Rekordinio dydÏio
„Barco” vaizdo siena – 210 kv. metr˜ ploto –
gali didÏiuotis Saudo Arabijos naftos tiekimo
kompanija „Saudi Aramco”. Jos dispeãerinòje
vaizdo sienos ekranui ∞rengti panaudota net
150 projekcini˜ vaizdo kub˜.
sienos, be jau minòt˜ sriãi˜, taip pat
naudojamos interneto ry‰i˜ paslaug˜ tiekimo
duomen˜ centruose, apsaugos organizavimo,
dideliuose konferencij˜ centruose ir kitur.

Noròtumòte, kad „Sprendim˜ e-ra“ pasiekt˜ ir Jus? UÏsisakykite jà internete, adresu www.fima.lt/sprendimuera
Turite idòj˜, pasilym˜ ar komentar˜? Ra‰ykite mums sprendimu.era@fima.lt

UAB “Fima”, Centrinò bstinò: Îirmn˜ g. 139, 09120, Vilnius, tel.: (5) 236 35 35, faksas: (5) 236 35 36, el. pa‰tas info@fima.lt, adresas internete www.fima.lt

Bti vienu i‰ lyderi˜ ‰iandien – vienas
didÏiausi˜ i‰‰ki˜ kompanijoms. J˜
sòkmò rinkoje apibròÏta investicijomis
∞ paÏangius verslo plòtros sprendimus,
kurie yra svarbs didinant veiklos
efektyvumà ir gerinant produkt˜ kokyb´.
Visuomet Ïavi tie, kurie màsto paÏangiai
ir galvoja apie rytoj˜. ·e‰is bendro
darbo mònesius Ïavòjo ir TEO LT bei
„Baltic Data Center“ ∞moni˜ kolektyvai.
·iai bendrovei ∞rengòme duomen˜
centrà, kuris yra didÏiausias ir
moderniausias Lietuvoje. Esame
∞sitikin´, kad ‰io objekto i‰skirtinumà
lòmò inovatyvus vadov˜ poÏiris ir
protingas investicij˜ bei j˜ naudos
„pasvòrimas“. Tai – lyderi˜ bruoÏas.
Linkime Jums sòkmòs toliau plòtojant
verslà.
Duomen˜ centro projekto komanda
UAB „Fima"

Apie UAB „Fima“
Elektronini˜ inÏinerini˜ sprendim˜ lyderò
Lietuvoje bendrovò „Fima“ teikia duomen˜
apdorojimo ir perdavimo, automatikos,
apsaugos, elektronikos bei telekomunikacij˜
sprendimus.
Per 15 veiklos met˜ bendrovò jau
∞gyvendino daugiau nei 4,5 tkst. ∞vairaus
dydÏio ir sudòtingumo projekt˜ Lietuvoje
ir uÏsienyje. I‰ 100 didÏiausi˜ Lietuvos
kompanij˜ daugiau kaip pusò yra „Fimos“
klientai.
„Fima“, kurios pagrindinò bstinò ∞sikrusi
Vilniuje, yra ∞steigusi filialus Kaune,
Klaipòdoje ir ·iauliuose. I‰ viso bendrovòje
dirba 280 auk‰tos kvalifikacijos specialist˜.
„Fima“ yra ∞traukta ∞ NATO skelbiamuose
konkursuose galinãi˜ dalyvauti ∞moni˜
sàra‰à.
Daugiau informacijos apie bendrov´ –
www.fima.lt

Sprendim˜ e-ra

